SIA „JOKER.LV”
reģ. Nr. 40203343365, Katrīnas iela 12, Rīga, tel. +371 25757544
Spēles Diamond Link™: Mighty Elephant noteikumi
Greentube Malta Ltd spēles programma

Spēles veids – tiešsaistes spēļu automātu videospēle.
5 cilindri un 25 izmaksu līnijas
Spēles laimesta kopsumma svārstās no 95%.
Azartspēļu automātā izmantojamie maksāšanas līdzekļi
Naudu savā spēlētāja kontā var ieskaitīt izmantojot kādu no trim iemaksas metodēm: (i)
Internetbanka, (ii) bankas karte vai (iii) bankas pārskaitījums.
Minimālā likme
Maksimālā likme

0.25 EUR
20.00 EUR
Spēles norise

Spēles iespējas:
•
•
•
•
•

Izkliedētais simbols SCATTER.
Funkcija Win Spins.
Funkcija Diamond Link.
Papildiespēja Riska spēle.
Jackpot

Pamatspēle
Simbols „Maska” aizvieto jebkuru citu simbolu, izņemot izkliedētos simbolus.
Laimestu izmaksā par visiem secīgiem simboliem, kuri secīgi stiepjas virzienā no kreisās uz
labo pusi.
Laimestu par izkliedētajiem simboliem piešķir neatkarīgi no tā, kurā pozīcijā uz cilindriem tie
atrodas.
Spēlētājam izmaksā tikai lielāko laimestu par katru izvēlēto līniju.
Rindu laimestus reizina ar likmi, kas veikta par attiecīgo rindu.
Laimestus par simboliem SCATTER pieskaita līniju laimestiem.
Win spins
Funkciju Win spins izspēlē ar aktivizēto likmi un līnijām.
Tās laikā tiek vākti dimanti, un, ja progresa mērītājā tiek uzgriezti 6 vai vairāk dimanti, tad
spēlētājam piešķir iespēju Diamond link.
Funkcija Diamond Link
Funkciju Diamond Link izspēlē ar aktivizēto likmi un līnijām. Par katru šo simbolu spēlētājs
saņem piekļuvi savam cilindram, un laimestus izmaksā funkcijas beigās.
Riska spēle
Pamata spēlē pēc noklusējuma šī iespēja ir atspējota. Ja tā tiek piedāvāta, to ierobežo spēles
operatora noteiktā maksimālā likmes vērtība.
Lai spēlētu spēli, sekojiet šiem soļiem:

‘TOTAL BET’: Šeit Jūs varat noteikt likmi par līniju nākamajam raundam.
‘MENU’ - > ‘PAYTABLE & INFO’’: Šeit Jūs redzat pārskatu par laimestu, kurā Jūsu uzvaras
iespējas tiks automātiski aprēķinātas atkarībā no Jūsu likmēm.
‘START’: Klikšķis uz „Start” uzsāk iegriešanu. Tad sākas spēle. Regulārajā spēlē definētā
likme tiks atskaitīta no Jūsu kredīta.
Jūs varat atkal noteikt likmi katra laimesta raundā pie „Gamble game” jeb riska spēles un
dubultot to, ja Jums veicas.
‘COLLECT’: Ja Jūs uzvarat, parādās „Collect” jeb saņemšanas poga. Uzspiežot uz šīs
saņemšanas pogas, raunda laimests tiek pievienots Jūsu kredītam. Lūdzu spiediet „Collect”, ja
Jūs nevēlaties likt likmi Jūsu raunda laimestam riska spēlē (Gamble game).
‘AUTOPLAY’: Spiežot uz „Autoplay”, tiek uzsākts konkrēts automātisku griezienu skaits. Ja
„Autoplay” jeb automātiskā spēle ir aktivizēta, pogas nosaukums mainās uz „Stop”.
‘STOP’: Spiediet uz „Stop”, lai apturētu automātiskos griezienus.
‘MAX BET’: Spiežot uz Max Bet, Jūs liekat maksimālo monētu skaita likmi ar izvēlēto monētu
vērtību.
Funkcija Win Spins
Ja Jums pietiek dūšas mesties izaicinājumā, un uz 2., 3. vai 4. cilindra uzgriezt izkliedēto
simbolu „Saules koks”, saņemsiet papildiespēju, proti, Džungļu papildspēli. Tajā Jums būs 7
griezieni ar bezmaksas atkārtotu griezienu iespēju gadījumā, ja griezienu laikā netiks gūti
laimesti. Virzoties aizvien dziļāk cauri džungļu biezokņiem, Jūs varat atrast īpašus dimantus,
kuri paliek ieslēgti dimantu skaitītājā, un nodrošina ātrāku piekļuvi zvaigznēm, proti, funkcijai
Diamonds Link, kura Jums var nest ievērojamus dārgumus. Funkcijas Win Spins laikā savāktie
īpašie dimanti nepazudīs, kamēr nebūs veikti visi pieejamie griezieni, un Jūs nebūsiet
atgriezušies savannā.
Funkcija Diamond Link
Lai dotos augšā pie zvaigznēm, spēles dimantu skaitītājā ir jāsavāc 6 dimanti. Šī ir vienreizēja
iespēja! Nokļūt starp zvaigznēm — tas ir patiesi maģiski! Nonākot tur, Jūs saņemsiet 3
griezienus, kā arī iespēju iegūt jaunu dimantu. Ja Jums izdosies to atrast, zvaigznes atiestatīs
palikušo griezienu skaitu uz „3”, un Jūs varēsiet turpināt meklēt dimantus. Ja veiksme būs Jūsu
pusē, atradīsiet visus 15 dimantus, un zvaigznes Jums dāvās piekļuvi spēles lielākajam
laimestam GRAND JACKPOT („Lielajam džekpotam”). Turklāt katra ceļojuma laikā ir iespēja
laimēt arī citus džekpotus, kuri lieliski papildinās Jūsu bilanci. Zvaigznes nešķiro — kas Jūs
esat un no kurienes nākat... Ja spēsiet atrast 6 vai vairāk dimantus — brauciens pie tām augšā
Jums spēlē ir garantēts!
Spēles beigas
Spēle beidzas, ja spēlētāja rīcībā vairs nav kredītpunktu, vai arī spēlētājs vēlas beigt spēli.
Laimesta saņemšanas norise
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Lai saņemtu laimestu savā bankas kontā, ir attiecīgi jāaizver spēles logs un jāpārskaita nauda
no spēlētāja konta sadaļas „Bilance”
Laimesta minimālā izmaksa ir 10 EUR, tas tiek apstiprināts 1 darbdienas laikā un nonāk
spēlētāja bankas kontā 1-3 darbdienu laikā. Laimestiem jābūt saskaņā ar Noteikumiem.
Laimestu, kas:
1) nepārsniedz 720 euro, izmaksā nekavējoties;
2) pārsniedz 720 euro nepārsniedz 14 300 euro izmaksā 24 stundu laikā;
3) pārsniedz 14 300 euro, izmaksā 30 dienu laikā un ne vairāk kā divos maksājumos; pirmo
maksājumu 30% apmērā no laimesta izmaksā 15 dienu laikā, bet otro maksājumu 70% apmērā
izmaksā ne vēlāk kā 30 dienu laikā.
Pretenziju izskatīšanas kārtība
Ja spēlētājam pēc spēles beigām vai tās laikā rodas pretenzijas par spēles norisi, tad pēc
attiecīgās spēles par to var iesniegt sūdzību: - biroja darba laikā no plkst. 8:00 līdz 16:30
personīgi uzņēmuma birojā Rīgā, Katrīnas ielā 12; - nosūtīt rakstiskā formā uz uzņēmuma
biroju Rīgā, Katrīnas ielā 12, LV-1045; - nosūtīt uz e-pastu office@joker.lv. Pretenzijas var
iesniegt arī telefoniski biroja darba laikā no plkst. 8:00 līdz 16:30 pa tālr. 25757544, izņemot
pretenzijas, kas ir saistītas ar naudas līdzekļu atgūšanu, tiek izskatītas rakstiski iesniegtā
formā. Sūdzības tiek izskatītas 15 dienu laikā un uz tām tiek sniegta atbilde.
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